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Col·laboradors

Rosalina Alcalde Campos. És doctora en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
màster en polítiques públiques i socials per la Universitat Pompeu Fabra - John Hopkins Univer-
sity. Actualment i des de l’any 2000 és investigadora del Grup d’Estudis d’Immigració i Minories 
Ètniques (GEDIME) del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
investigadora del Centre d’Estudis i Recerca (CER) de Migracions d’aquesta mateixa universitat. 
Realitza la seva tasca docent com a professora lectora dins el Departament de Sociologia. Les seves 
línies de recerca són: immigració i educació; immigració i polítiques locals; immigració i reagru-
pament familiar; família, infància i immigració.

Beatriz Ballestín González. Doctora i màster en antropologia social i cultural, i llicenciada en so-
ciologia. Actualment és professora al Departament d’Antropologia Social de la UAB i docent del 
màster interdisciplinari en Migracions Contemporànies (UAB), així com del postgrau en Migra-
cions Contemporànies i Interculturalitat (UAB). Ha participat en nombrosos projectes de recerca 
nacionals i internacionals sobre infància, immigració i educació. Membre del grup EMIGRA (CER 
Migracions, UAB), ha estat investigadora a l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU), dins l’àrea 
d’immigració i de polítiques públiques. Ha obtingut, entre d’altres, el premi de Comunicació 
Científica Joan Lluís Vives 2006; i el tercer premi d’Investigació Cultural Marqués de Lozoya 2006 
(Ministeri de Cultura). 

Jordi Bayona. És llicenciat en geografia (UB, 1998) i doctor en demografia (UAB, 2006). Fins 
l’any 2008 va desenvolupar la seva carrera al Centre d’Estudis Demogràfics i actualment és 
investigador del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, amb una beca 
postdoctoral Juan de la Cierva, del Ministeri de Ciència i Innovació. Ha participat en diversos 
projectes d’investigació centrats en la immigració internacional. Entre les seves àrees d’investigació 
preferents destaquen l’anàlisi demogràfica dels fluxos migratoris internacionals, la distribució es-
pacial de la població de nacionalitat estrangera i l’estudi de la relació entre immigració i habitatge.

Cristina Brullet. Doctora en sociologia (UAB), llicenciada en pedagogia i en filologia hispànica 
(UB). Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (jubilada), ensenya Sociologia 
de l’Educació, de la Família i Mètodes qualitatius. Des de la perspectiva d’anàlisi de les desigualtats de 
gènere i classe social ha investigat sobre sexisme a l’escola, relacions de gènere i transformacions 
familiars, relacions entre família i escola, estratègies parentals de criança, polítiques familiars i règims 
de benestar, desigualtats en els usos dels temps familiars i de cura, sociodemografia de la infància 
i les seves famílies. Ha publicat nombrosos informes, llibres i revistes i ha realitzat múltiples con-
ferències arreu de Catalunya i d’Espanya. Actualment és investigadora a l’Institut d’Infància i Món 
Urbà (CIIMU), on dirigeix recerca en les seves línies d’expertesa. Participa en diversos organismes 
privats i públics dirigits a reflexionar i formular noves orientacions en política social i familiar i 
assessora i/o participa en diversos projectes i equips de R+D. Ha estat coordinadora del grup Famí-
lies a diversos congressos de sociologia a Espanya i Catalunya (1994, 1995, 1998, 1999, 2003, 2009). 

Andreu Domingo. És subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics i professor associat del 
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. És llicenciat en filosofia i 
lletres, secció d’història (1982, UAB), màster en demografia (1989, CED) i doctor en sociologia 
(1997, UNED). És coordinador del Grup d’Estudis Demogràfics i de Migracions (GEDEM), 
reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat. Les seves àrees d’in-
vestigació són la demografia, les migracions internacionals, la població estrangera i la família. 
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És l’investigador principal de nombrosos projectes relacionats amb aquestes àrees, vinculats al 
Ministeri de Ciència i Innovació, a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona, 
entre altres organismes.

Xavier Gimeno Torrent. (Palafolls, 1973) És sociòleg i investigador independent. Actualment 
realitza el doctorat al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la 
seva tesi estudia el procés d’institucionalització de la sociologia a Catalunya, línea de recerca de 
què són representatius els seus treballs «Classificació i jerarquia» (Revista Catalana de Sociologia, 
núm. 21) i «L’estudi del procés d’institucionalització de la sociologia I / II» (que també ha publicat 
la RCS als seus números 24 i 25). Els seus principals interessos de recerca són les relacions entre els 
mercats simbòlics i el poder, i l’estructura social dels processos d’integració. En aquests moments 
està traduint el clàssic de Robert K. Merton The Focused Interview. També té llesta per a publicar la 
traducció al català de l’obra Propos sur le champ politique, de P. Bourdieu, autor del qual també ha 
traduït l’Esbós d’autoanàlisi (Publicacions de la Universitat de València, 2008). També ha publicat 
articles centrats en l’estudi de les incidències durant el treball de camp amb enquestes personals 
(Metodología de Encuestas, vol. 7, núm. 2).

Raquel Moreno. Llicenciada en sociologia per la UAB i especialista en participació social (postgrau 
en Participació i Desenvolupament Sostenible per la UAB). Ha treballat a diverses empreses d’es-
tudis de mercat i consultores de polítiques públiques i entre el 2002 i el 2005 ha estat investigadora 
de GEDIME (Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques de la UAB). Des de 2004 és sòcia 
fundadora de D-CAS, on desenvolupa actualment la seva activitat professional. Ha realitzat formació 
complementària en dinamització de comissions, gestió de rumors i en polítiques públiques locals 
sobre urbanisme, immigració i participació. 

Clara Roca de Torres. Llicenciada en sociologia per la UAB i doctoranda a la mateixa universitat. 
Ha participat en recerques sobre la infància i les famílies, així com sobre el treball, el gènere i la 
vida quotidiana. Actualment treballa en temes de joventut al Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC). Ha estat membre de l’equip d’investigació de l’Institut d’Infància i Món Urbà 
(CIIMU) i ha participat en l’elaboració de l’informe bianual sobre l’estat de la infància i l’adoles-
cència a Catalunya. També ha treballat al Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i 
el Treball (QUIT) de la UAB.

Sarai Samper. Llicenciada i màster en sociologia per la UAB. El 2001 va obtenir el títol d’especia-
lista en Investigació Social Aplicada del CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques, Ministeri de la 
Presidència). També ha realitzat tasques d’investigació al CIS, Demoscopia i altres consultores de 
l’àmbit social. Entre el 2001 i el 2005 ha estat investigadora de GEDIME (Grup d’Estudis d’Immi-
gració i Minories Ètniques). Des de 2004 és sòcia fundadora de D-CAS, on desenvolupa actualment 
la seva activitat professional. Ha fet formació complementària en construcció d’indicadors i índexs 
socials, mètode Delphi, gestió de projectes europeus i xarxes socials.

Montse Solsona Pairó. (Sabadell, 1955) Economista (UB, 1983), demògrafa (CELADE, Xile, 1986) 
i doctora en geografia humana (UAB, 1991). És professora titular de Demografia de la UAB des 
de 1993 i investigadora associada del Centre d’Estudis Demogràfics des de 1986. Ha dirigit dife-
rents investigacions i tesis doctorals en l’àmbit de la demografia de la família, gènere, i salut sexual 
i reproductiva. En els últims anys ha impartit cursos de demografia i gènere a diverses universitats 
estrangeres (Brasil, Japó i Senegal). Entre les seves publicacions, realitzades sovint en col·laboració, 
destaquen els llibres Estructuras Familiares en España (1990), La transformació de la societat metro-
politana (1998) i La immigració, un motor econòmic (2008).


